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 مقدمة

يعترب ىيجل من الفالسفة العظام إبان عصره وتعترب فلسفتو من األعمال الفلسفية 
الكبَتة الواسعة األفق، وكان من الذين ثاروا على النظريات االقتصادية ادلاركسية وأرسوا دعائم 

، وكان لو مذىبو اخلاص يعرف بادلدرسة اذليجلية Absolute Idealism (*)ادلثالية ادلطلقة
تباع التيار اذليجلي، وبالتايل كان اذباه ىيجل ميتافيزيقيًا يف عرضو دلذىبو اجلمايل أوتبعو ظهور 

حيث بدأ حبثو يف الفكر وادلثال وتفسَت إشكالية الشكل وادلضمون يف األعمال الفنية، وطرح 
ئيسية اليت فسر هبا تطور الفن عرب احلضارات اإلنسانية نظريتو من خالل األمناط الثالثة الر 

ادلتعاقبة، وقدم خصائص الفنون اجلميلة وبُت رؤيتو الواسعة وإحساسو العايل يف تذوق الفنون 
ووضح مهمة الفن الرفيع يف التعبَت عن الروح ادلطلق، واألكثر من ذلك عرضو الدور الفعال 

ينية والطقوس السحرية وذبسيد األسطورة، وبالتايل الذي يقدمو الفن يف خدمة العقائد الد
 التوصل إىل العالقة اجلدلية اليت تربط ما بُت الفن والدين الفلسفة واعتبارىا مظهراً للروح ادلطلق.

 إشكالية البحث:
تأيت إشكالية البحث من خالل رؤية ىيجل اجلمالية بأن مهمة الفن يف التعبَت عن 

ن بالدين والفلسفة حينما اعترب أهنا مظهر للروح ادلطلق وإن اجلمال الروح ادلطلق، وارتباط الف
الطبيعي ما ىو إال خطوة أولية ضلو اجلمال احلقيقي وىو اجلمال الفٍت الذي جيسد رؤية جديدة 
للعامل بشكلها ادلادي ومضموهنا الروحي، وىذا ما يدعو إىل إثارة اجلدلية ادلعروفة ما بُت الشكل 

عمال الفنية من خالل نظرية احملاكاة وادليثولوجيا، ودلعرفة مدى التفاوت ما بُت وادلضمون يف األ
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الذاتية وادلوضوعية وما بُت الروح وادلادة وفقًا لؤلمناط الثالثة الرئيسية يف الفن حبسب رؤية 
 ىيجل.

 أمهية البحث:
ثابة الشك أن دراسة ىيجل اجلمالية عن تاريخ الفن وتصنيفاتو للفنون اجلميلة ىي دب

موسوعة قيمة تساعدنا يف التعرف على تارخيية الفنون األوروبية ادلعاصرة... وبالتايل فإنو من 
األمهية دبكان تناول احملاور الرئيسية ذلذه الرؤية الفلسفية اجلمالية وإلقاء الضوء عليها بشكل 

و فكر ىذا شلا يتيح للقارئ العادي وادلختص اإلحاطة دبا حيمل ؛موجز من خالل ىذا البحث
 الفيلسوف الفذ من رؤية بديعة وخالقة يف ىذا اجملال... ومن ىنا تكمن أمهية ىذا البحث...

وقد توخيت يف ىذا العرض اتباع ادلنهجية التارخيية التحليلية واللجوء إىل ادلقارنة يف 
 مواضع عدة...

 أهداف البحث:
  ىيجل.تقدًن دراسة موجزة عن اجلوانب األكثر أمهية يف فلسفة 

  تسليط الضوء على أىم احملاور األساسية اليت قدمها يف تفسَت الظاىرة اجلمالية وتناولو
 لنظرية احملاكاة ومفهوم األسطورة وعالقتها بالفن.

  مشكلة الشكل وادلضمون من أىم القضايا الفلسفية يف الفن اليت تناوذلا فالسفة
وقدموا رؤاىم ونظرياهتم كلٌّ اجلمال وكانت مثارًا للجدل واالختالف فيما بينهم 

 حسب فلسفتو ومذىبو اخلاص أو ادلدرسة اليت يتبعها.

  التعرف على العالقة الطردية والعناصر ادلتداخلة اليت ذبمع ما بُت الفن والدين والفلسفة
 وفقاً دلنهج ادلدرسة اذليجلية.

  ذلا من زوايا زلاولة لتقدًن رؤية جديدة وموجزة لفلسفة الفن واجلمال عند ىيجل وتناو
 سلتلفة دلا سبق عرضو.
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 توطئة:
يعد ىجيل من أعظم من تناولوا مشكلة علم اجلمال والفن يف العصر احلديث، وكان 

 مذىبو اجلمايل بداية عهد جديد لالنطالق الروحي ادليتافيزيقي يف الفن باعتباره فكرة.
تعرض ألىم الوقائع ولكن قبل اخلوض يف زلتوى فلسفتو اجلمالية، لعلو من ادلفيد أن ن

 واحملطات يف حياة ىذا الفيلسوف واليت كان ذلا تأثَت على توجهاتو وآراءه الفلسفية.
من أسرة أدلانية من الطبقة  G.W.F.Hegelينحدر "جورج فيلهلم فريدريك ىيجل" 

، وكان زميلو يف 1221سطس أغ 12يف  Stuttgartادلتوسطة ولد يف مدينة "اشتوذبرت" 
 Tubingen"توبنجن" ( دبعهد1221-1311) F.Schellingسوف "شلنج" الفيل الدراسة

Institute  وكان يفوقو بادلستوى الدراسي واشتهر قبلو، وكان ىيجل مناصرًا لو ومعاونًا لو يف
تدعيم موقفو الفلسفي وىذا ما دعى شلينج إىل الوقوف معو ومساعدتو يف مسَتتو العلمية، وما 

استقل بذاتو عن شلنج م و 1311ستاذية يف العام ى درجة األأن تفوق عليو وربصل عل لبث
الروح"  "فينومنولوجياوسخر شلا قدمو ىيجل يف كتابو ،امتعاضو الذي مل خيف

Phenomenology of Spirit  والذي شرح فيو وجهات نظره عن العامل، واعتربه من أىم
و للطباعة قبل نشوب حرب "يينا" أعمالو شلا دعاه إىل اإلسراع يف إحلاقو بأجزاء إضافية وإيداع

Jena  1311عام
(1). 

شباين سنوات، مث  Nurnbergبعد احلرب رحل إىل جنوب أدلانيا، وعاش يف نورنربغ 
م، مث أستاذًا جبامعة 1311عام  Hidelberg Universityعُت أستاذًا جبامعة "ىيدلربج" 

م، حيث بلغ قمة الشهرة واجملد واستمر كذلك إىل أن أصيب بالعدوى من 1313برلُت عام 
وباء الكولَتا الذي تفّشى آنذاك جبنوب أدلانيا وحصد أرواح الكثَتين من السكان، كان ىو من 

 .(2)م1311بينهم وفاضت روحو يف عام 
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 عرض املوضوع:
د ىيجل تعترب حلقة يف مذىبو الفلسفي العام كمثال الدين والتاريخ فلسفة الفن عن

يف اذباىها إىل ادلثل العليا، فيتجو إىل اجلمال وإىل احلقيقة  Absolute Spiritفالروح ادلطلق 
 .(3)وإىل األلوىية فيفسر اذباىها ىذا من الفن والفلسفة والدين

ن مضمون الفن ىو الفكرة، ث إىو التجلي احملسوس للفكرة، حي واجلمال عند ىيجل
ولكي يتداخل ىذان العنصران يتوجب ربويل  لخص يف تصويرىا احملسوس واخليايل؛أما صورتو فتت

ألن ىيجل يهدف دائمًا إىل  ؛وأن يكون مالئمًا دلثل ىذا التحول ،ادلضمون إىل موضوع فٍت
، ويرى ارلردً  ايظل فكرً البحث يف التعقيل الباطٍت يف كل موضوع واقعي، ومع ذلك ال ديكن أن 

أن احلياة الروحية تكون يف غاية علوىا يف الروح ادلطلقة، وعندما تصل الروح إىل ذلك ادلستوى 
 .(4)دبثابة ادلوضوع الواقعي للفكرة أو العقل ادلطلق لكل األشياء دلتعايل فإهنا تتجلى يف شعور واع  ا

ًتك مع الدين واحلياة يف تفسَت ويرى ىيجل أنو إذا بلغ اجلمال غايتو القصوى فإنو يش
العنصر اإلذلي وأيضًا ما يتعلق بادلطالب اإلنسانية العميقة، أي ما يتعلق حبقائق الروح واألفكار 
اإلنسانية... إذًا فإن الفن كما يراه ىيجل ما ىو إاّل األفكار أما الصورة اليت يظهر عليها األثر 

خلياالت، والعمل الفٍت ما ىو إال ذبسيد أو لقاء الفٍت فإهنا تستمد تكوينها من احملسوسات وا
 .(5)ادلضمون مع الصورة

وبالتايل خيلص ىيجل، إىل أن الفن حسب مذىبو ىو وضع الفكرة وادلضمون يف مادة 
أو صورة دبعٌت أن يتحول ادلضمون الذي جيول يف خاطر الفنان إىل موضوع ديكن لآلخرين 

أو مساعو ولكي يتحقق ذلك يتوجب أن يكون ىذا ادلضمون قابالً  ،مشاىدتو واإلطالع عليو
 ألن يظهر أو يتكون يف شكل مادي على ىيئة رلسم أو صورة أو صوت.

ومن ىنا صلد أن الفن عند ىيجل يهدف إىل إظهار الداللة الداخلية للواقع يف أشكال 
وليس تقليدًا أدىن للطبيعة، وىذا يعارض سبامًا رأي  ،فإنو يعتربه تفسَتًا أرقى ؛زلسوسة وبالتايل

 ( الذي يعترب الفن تقليد ال فائدة مرجوة منو.112-112أفالطون )
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ق.م( يف أن الفن لو 111-131ولكن صلد من جانب آخر يتفق ىيجل مع أرسطو )
ا أن لو دور دور إجيايب يف تطهَت النفس من االنفعاالت السلبية ولو تأثَتات أخالقية إجيابية، كم

فعال يف إيصال ادلعرفة واحلقيقة بأسلوب شليز ديكنو النفاذ إىل ادلشاعر اإلنسانية على شكل 
أشياء عينية رلسمة أو مصورة وحىت مسموعة دون احلاجة إىل اللجوء للوسائل التعليمية التقليدية 

 أو لتحقيق مكاسب مادية للوصول إىل ادلعرفة.
عريف يف الفن باعتباره التجلي احملسوس للمطلق وىو وقد ركز ىيجل على اجلانب ادل

 .(6)الوجود الواقعي دبا فيو من روح متناه أو عقل كلي أو مبدأ خالق، والطبيعة والفكر حاالن لو
وحبسب ىيجل فإن اإلنسان خيلق صوراً من اجلمال تكون أكثر تعبَتاً شلا ىو موجود يف 

نو ينطلق من الروح وعن قصد جلمال الطبيعي؛ ألالعامل من حولنا، فاجلمال الفٍت أمسى من ا
إىل اإلنسان ليبعث فيو شيئًا ما حيرك مشاعره وخياطب روحو، بينما اجلمال الطبيعي  وموجهة

ىل الروح واإلنسانية يظل صامتًا خيلو من الفكرة وادلضمون وبالتايل ليس ىناك ما يبعث بو إ
 و مقاصد بشرية ديكن استخالصها.وليس من ورائ
ا قدم ىيجل دراسة وضح من خالذلا مراحل ظهور اجلمال وىي عبارة عن كم

زلاضرات كان يلقيها يف اجلامعات األدلانية وقد مت ذبميعها يف رللد حيمل اسم "زلاضرات يف 
فلسفة الفن اجلميل"، ولعل أىم ما ديكن اإلشارة إليو ىو رؤيتو أن علم اجلمال ىو فلسفة الفن 

عي اجلمايل وفلسفة للقدرة على اإلبداع األكثر صدقًا وصبااًل وفلسفة اجلمايل وأنو فلسفة الو 
، والذي عن طريقو ديكن معرفة وربديد الفنون اجلميلة (7)للتذوق األكثر قدرًة على االستيعاب

وسبييزىا عن غَتىا من الفنون الصنعية مثل صناعة األثاث واألواين واحلّلي، فقد استمر اخللط ما 
يلة والفنون التطبيقية منذ العهد اليوناين القدًن، فكان أرسطو يعترب الفن مساوياً بُت الفنون اجلم

للصنعة أو احلرفة، فيما اعترب احملاكاة مقتصرة على الفنون اجلميلة، فكان مصطلح الفن عن 
ويطلق على النشاط الصناعي وما يقابلها من الصناعات ادلهنية  Techneاليونان القدًن ىو 

ليدوية مثل أعمال النجارة واحلدادة والزخرفة والعمارة وما إىل ذلك إضافًة إىل الفنون وادلهارات ا
 .(8)االعتيادية مثل النحت والرسم، وادلوسيقى وغَتىا من الفنون اجلميلة ادلماثلة
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واقتصر استعمالو  Technologyويف العصر احلديث فإن اليونانيُت اشتقوا ادلصطلح 
واقتصر استعمالو يف تسمية الفنون  Art، كما اشتق ادلصطلح الالتيٍت لتوصيف التقنية الصناعية

 .(9)اجلميلة ادلتخصصة مثل النحت والرسم وادلوسيقى وما شابو
واجلدير بالذكر أن ادلفكرين والباحثُت يف اجملال الفلسفي أطلقوا على ىيجل وصف 

لفالسفة الكبار فقد أرسطو العصر احلديث كونو استلهم فلسفتو وأفكاره شلن سبقوه من ا
استوعب ما سبقو من آراء وأفكار ونظريات الفالسفة السابقُت عليو وعرضها يف زلاورات جدلية 

( ويعيد بناء 1311-1211بل إىل حد نقدىا وتعديلها ابتداًء من أفالطون وحىت كانط )
ق )علم اجلمال( يف احلضارة الغربية على ضوء التطور الذي حل Aesthetic"االستطيقا" 

باحلضارة األوروبية، وبالتايل قدم آراءه وأفكاره بشكل جديد متطور أثرت يف مسار الالحقُت لو 
وأصبح لو أتباع ومدرسة فلسفية ومذىب خاص ديثلو، وىذا على غرار ما فعلو أرسطو مع 

متطورة زبالف ما ذىب إليو أفالطون كما انتقد رؤيتو  اوآراءً  اأستاذه أفالطون حيث قدم أفكارً 
 (*)لبعض القضايا الفلسفية اذلامة مثل اعتباره أن الفن نزل من السماء أرسلو إلو "بروميثوس"

Prometheus  ووىبو إىل فئات معينة من البشر، يف حُت يرى أرسطو أن الطبيعة ىي اليت
أعطت اإلنسان اليد واإلذلام إلبداع الفنون دبختلف أشكاذلا ما يضفي على الطبيعة صباالً 

 روحياً، ويبدذلا من طبيعة صامتة إىل زلاكاة تنبض بادلشاعر وادلعاين اإلنسانية.
ون حيث خالف ونقض النظرية األىم ألستاذه ذىب أرسطو يف نقده ألبعد ما يك

عاً يشمل كل أنواع اإلبداع سواُء حيث يعتربىا مصطلحاً واس Imitationأفالطون وىي احملاكاة 
اإلبداع العقلي واإلبداع الفلسفي واإلبداع الفٍت، يف حُت اعترب أرسطو أن فكرة احملاكاة زبص 

و كان مؤدلًا وتراجيديًا وىذا على عكس رؤية الفنون اجلميلة وأن الفن زلاكاة ألي موضوع ول
 .(10)أفالطون الذي يعتربه زلاكاة للجمال ادلثايل

بتحديد مهمة الفن يف احملاكاة،  Art of Poetryوقام أرسطو يف كتابو "فن الشعر" 
واعترب أن ادلأساة ىي زلاكاة فعل وليس رلرد مطابقتو يف التقليد، ويرجع أرسطو أصل الًتاجيديا 
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Dithyrambosشعر "الديثرامب" إىل 
، وأما ادللهاة "الكوميديا" إىل األغاين الشعبية )*(

 .(11)القددية
وىذا العرض للمواقف ادلتناقضة بُت أىم فالسفة اليونان القدًن يف ربديد مفهوم 

 احملاكاة يدعونا إىل التساؤل عن موقف ورؤية فيلسوفنا ىيجل يف ىذا الشأن.

 اجلمالية:احملاكاة يف فلسفة هيجل 
حدد ىيجل نظرية احملاكاة يف الفن باعتبار أن ىدف الفن ومهمتو ىي زلاكاة الطبيعية 

تقان وادلهارة يف تصوير ًة، وبالتايل فإن احملاكاة ىي اإلوىو الرأي األنسب واألكثر مالئم
، وىذا ىو (12)ادلوضوعات الطبيعية اليت من شأهنا بعث روح النشوة والشعور بالرضا والبهجة

الدور الذي يقدمو الفن أي اتصال ادلشاعر اإلنسانية من خاللو بعيداً عن لغة الكالم اليت تعجز 
 عن التعبَت الكامل وادلثايل عن الذات البشرية.

ولكن ىذا التوصيف للفن مل ينل رضا ىيجل عن اذلدف األمسى من الفن، حيث يعترب 
عبارة عن تصوير للطبيعة ونقلها بالوسائل فهو  اشكليً  اىذا النقل واحملاكاة للطبيعة يظل غرضً 

ادلتاحة كالرسم على اللوحة أو النحت على احلجر أو شعرًا يكتب أو يقال يف توصيف ما ىو 
 موجود حولنا ومن الصعوبة دبكان أن يصل إىل مستوى الطبيعية األصل، وىذا ما قد جيعلو عمالً 

التسلية، وبالتايل فإن الفن عندما يقتصر من اللعب أو  اعدًن اجلدوى ومن ادلمكن اعتباره نوعً 
على احملاكاة اجملردة فإنو لن يتفوق على الطبيعة وىذا جيعل منها مهارة جوفاء وعددية اجلدوى 

 وبدون معٌت أي خالية من ادلضمون.
ويرى ىيجل أنو من خالل توصيف وتعريف احملاكاة أهنا تقتصر على الشكل اخلالص 

خيتفي وينطمس نتيجة لًتكيزىا ادلوجو إىل براعة احملاكاة وليس  وىذا جيعل اجلمال ادلوضوعي
مضموهنا، ولذلك يتوجب أن يكون للفن غاية أخرى غَت احملاكاة الشكلية للطبيعة حىت ال تبقى 
عبارة عن مهارات وروائع صناعية جامدة عوضًا عن روائع فنية معربة عن الروح وتقدم ادلضمون 

ادلادي والسمو إىل العامل الروحي األزيل كما ىو يف فن الشعر ادلثايل والتخلص من اجلانب 
 وادلوسيقى.
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ولعل ىذا التوصيف يذكرنا بادلوقف السليب وادلتشدد الذي ازبذه أفالطون باعتباره 
صاحب نظرية احملاكاة ومبتدعها واليت ظلت احملور األساسي دلفهومو اجلمايل، فهو ال يعطي 

حيث يرى أن األعمال الفنية  ؛ية قياسًا باألصل الذي نقلت عنولؤلعمال الفنية أي قيمة أو أمه
، وىذا يعطي صورة سطحية للعامل (13)ما ىي إال زلاكاة وتقليد للواقع والعامل احلسي احمليط هبا

وجيعل منها أشبو بالظالل للواقع ويف مرتبة أدىن منو، وىذا الواقع وىذه ادلوجودات يف العامل 
نا ما ىي إال تقليد وظالل لذلك العامل األصلي ادلوجود يف عامل ادلثل، احلقيقي وادلاثلة أمام

 .(14)وبالتايل فإن احملاكاة تعترب تقليد التقليد ويشوه احلقيقة ويعًتيو النقص
وبذلك فإن أفالطون يعترب الفن تزييف للحقيقة وتشويو للواقع وىذا يسري على فن 

كام وأيضاً فنون الرسم والنحت والتمثيل والغناء الشعر واخلطابة من خالل سبجيد األشخاص واحل
وما إىل ذلك، وعلى الرغم من مواقفو ادلتعارضة مع الفن إال أن أفكاره وآراءه عن كون الفن 

 زلاكاة للجميل كان ذلا دور فعال وجوىري يف تطوير مفهوم اجلمال.
احملاكة وتعترب من وتأسيسًا على ىذا ادلفهوم اجلمايل يعترب أفالطون أول من قدم نظرية 

أقدم النظريات يف الفن واألسبق يف التعرض دلناقشة ودراسة منهجية لطبيعة الفن يف الفكر 
 .(15)الغريب

وبالتايل ديكن القول أن أفالطون ىو من أرسى دعائم اذباه أصيل يف الفن استمر 
احلقب التارخيية  يتناقلو مداولة ما بُت ناقد ومفسر ورلدد ما تاله من فالسفة ومفكرين على مرّ 

وحىت العصر احلديث وإىل التاريخ ادلعاصر، ومن ذلك ظهرت آثاره على أكرب وأىم ادلدارس 
ادلثالية احلديثة يف أدلانيا خاصًة عند أىم أقطاهبا ىيجل والذي كان لو تأثَت بالغ األمهية على 

-H.G. Hotho (1311جيل من الفالسفة الذين عاصروه أو جاءوا من بعده أمثال ىوتو 
(، و"تيودور أدورنو" 1341-1411) Georg Lukacs( و"جورج لوكش" 1321

Theodor Adoron  (1341-1411 وأيضًا كل من برجسون )H.Bergson 
( وآخرين ال يتسع اجملال 1311-1411) B.Croce( وكروتشو 1314-1411)

 .(16)لذكرىم
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كثَت من توجهاتو وأفكاره واجلدير بالذكر أن ىيجل ذو شخصية شليزة وغَت اعتيادية يف  
-Fichte (1211فكانت فلسفتو واقعية ومثَتة لالنتباه معارضًا سابقيو ادلباشرين مثل فشتو 

بأسلوبو الذي يتسم بالشطحات الشكلية  chelling( بفلسفتو ادلبشرة وكذلك شلنج 1311
ات منطقية بكل السارة فكان ىيجل منطقيًا وعقالنيًا يف فهم العامل على حقيقتو وتقدًن تفسَت 

، وذلذا يعترب ىو صاحب الفضل األكرب (17)ثقة، وىنا يقول ىيجل أن كل ما ىو عقلي واقعي
 يف ظهور علم اجلمال بصورة جديدة وساد التيار ادلثايل فلسفة الفن األدلاين من بعده.

فقد تأثر ىيجل بفلسفة "كانط" وجعل منها نقطة البداية لو فقام بدراستها والتمعن 
فيها ونقدىا ومن مث تعديلها وتطويرىا وأكمل ما انتهى إليو كانط يف نظرية اجلدل القائم بُت 

م ادلعقوالت العقلية متجاوزًا فلسفاتو ىو وأتباعو فيما ذىبوا إليو من أن التجربة اجلمالية إمنا تقو 
بُت اإلرادة األخالقية وبُت عامل الطبيعة، وبالتايل يظهر ىيجل تفوقو على مثالية كانط النقدية 
بتقدًن ادلثالية ادلطلقة اليت شاركو فيها من معاصريو من أتباع احلركة الرومانطيقية مثل "شيللر" 

F.S.Schiller (1214-1311 ىولدرلُت ،)F.Holdorlin (1221-1311 )
 .(18)وشلنج

كان للثورة الفرنسية دور فعال ومؤثر على كافة األصعدة سواًء السياسية أو   كما
الثقافية وكل مظاىر احلياة وكافة شرائح اجملتمع بدًءا من رجل الشارع وحىت أعلى قمة اذلرم 
وخاصًة ادلفكرين واألدباء فما بالك بالفالسفة، فكان ذليجل نصيب من تلك ادلؤثرات دبا قدمتو 

ادئ وقيم جديدة غَتت رلريات األحداث يف جل احلياة األوروبية احلديثة، وىذا ما الثورة من مب
دعى ىيجل إىل تناول مشكلة مصَت اإلنسان ومعاين وجوده مثلما ظهر الحقًا يف الفلسفات 

إىل ىيدجر  Soren Kierkegaard 1311-1311احلديثة وادلعاصرة من كَتكجار 
Martin Heidegger 1334-1421  وسارترJ.P.Sartre 1411-1431  وكامو

Albert Camus (1411-1411.وآخرين ) 
ىيجل إعجابو وتأثره حبضارة اإلغريق القددية وما ربويو من نظام سياسي  ومل خيف

Volkreligionوأخالقي واإلديان بالدين الشعيب أو ما يعرف بالتشبع الديٍت 
(19). 
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فلسفات واذباىات فردية ولعل ما دييز العصر احلديث يف ىذا الشأن ىو ظهور 
وظهرت أمساء فالسفة عظماء كانت ذلم بصماهتم ادلميزة يف ىذه احلقبة التارخيية ادلهمة، كما 
تشكلت مذاىب ومدارس فلسفية عديدة خاصًة يف رلال الفن واجلمال حيث ظهرت مدارس 

ل وربديد فنية سلتلفة لكل منها خطوطها العريضة والدقيقة يف تقييم ومعايرة مقاييس اجلما
األمناط الفنية ادلتبعة يف األعمال الفنية وتقسيمها وفقاً دلعايَت وشروط معينة، ولعل التقسيم األبرز 
 لتلك االذباىات أو ادلدارس ىي ادلدرسة الكالسيكية وادلدرسة الرومانطقية وادلدرسة الواقعية

 The Classical School – The Romantic School – The Realism 

School. 
أصبحت ىذه ادلدارس من أىم ما دييز الفن وأسلوب األعمال الفنية وتضم فئات من 

 الفنانُت والفالسفة كل حسب أسلوبو ومنهجو.
وقد تأثر ىيجل بشكل مباشر باحلركة الرومانتيكية اليت اىتمت بالتاريخ واعتباره جزًءا 

أساسية يف تكوين فلسفة تاريخ  من عملية اإلبداع الفٍت؛ لكوهنا من أىم االذباىات اليت تعترب
 .(20)الفن واليت استلهم ىيجل من خالذلا رؤيتو اخلاصة بو حول تاريخ الفن وتطوره

وقد حاول ىيجل اجلمع بُت ادلاضي واحلاضر وأظهر آثار الفن احلديث وروائعو من 
فن خالل وضع مقارنات بُت األعمال القددية واحلديثة وخلق صورة جديدة يف فلسفة تاريخ ال

 وتطوره.
وإذا ما نظرنا إىل فلسفة ىيجل من ىذا اجلانب صلد أنو قدم مفاىيم سلتلفة عن تاريخ 
الفن وتطوره تعتمد على منهجو اجلديل بداًل من االعتماد على االستمرار والنمو احليوي وىذا ما 

ل عرضو يف كتابو عن االستطيقا وحيمل عنوان "تطور ادلثال يف األشكال اخلاصة من اجلما
 الفٍت".

كما قدم نظريتو يف الفن وىي ذات طابع جديل ربوي ثالثة زلاور رئيسية وىي 
ادلوضوع والنقيض وادلركب وأصبح الطابع اجلديل أو التارخيية اجلدلية ىي ما دييز فلسفتو اجلمالية 

ىو من قدم  Giambattisa Vico 1113-1211ويظل الفيلسوف "جيامباتيسا فيكو" 
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ذلذا التصور اجلديل ولكن يظل ىيجل ىو صاحب التأثَت ادلميز على الفن ادلبادرة األوىل 
 .(21)التشكيلي إبان عصره

يقدم ىيجل تفسَتًا فلسفيًا لتاريخ الفن على أساس من فلسفتو يف ربقيق الفكرة وىذا 
ما دعى إىل ظهور أمناط الفن ادلختلفة على مدى تاريخ احلضارات، وادلقصود بالفكرة ىي 

كانت مرئية ة أشياء حسية ديكن إدراكها سواُء  ذي يتم ذبسيده أو تشكيلو على ىيئادلضمون ال
أو مسموعة وتعتمد قيمتها الفنية وفقًا لتناسب الشكل مع ادلضمون ومدى ارتباطهما من حيث 

 منهما يكمل اآلخر. عمق الفكرة وجودة األثر الفٍت ألن كالً 
الفٍت ادلرجو منها عندما يطغى الشكل وبالتايل قد زبرج أعمال ال ترقى إىل ادلستوى 

على الفكرة أو يف حالة عدم وجود تناسب أو انسجام ما بُت الشكل وادلضمون أو طغيان 
 أحدمها على اآلخر.

وقد ال تصل أمناط الفن إىل ادلثل األعلى ومع ذلك ال ديكن ذباىلها أو عدم االكًتاث 
سيطة؛ وذلك تبعًا لكل نشأة مرحلة ومدى ذلا فهي ال زبلو من ادلضمون أو الفكرة وإن ظلت ب
 .(22)منوىا وتطورىا والسمات السائدة وطابعها اخلاص هبا

وتبعًا لذلك فإن ىيجل قدم نظريتو الفنية بتقسيم عصور الفن إىل ثالثة مراحل أو 
أصناف زلددة ألمناط الفن وىي فنون العصور البدائية واحلضارات الشرقية مث الفنون اإلغريقية 

 ة الفنون ادلعاصرة.ومرحل

 تصنيفات هيجل للفنون اجلميلة:
قدم ىيجل تصنيفو للفنون اجلميلة وفق مذىبو وفلسفتو ادلثالية وكانت من أبرز ما قدمو 
فالسفة اجلمال يف القرن التاسع عشر حبيث جعل توافق ما بُت العامل العقلي ادلطلق 

Absolute Mental World  والعامل احلسيPhysical World  وبالتايل فإن تصوره
 للجمال عبارة عن مركب مؤلف بُت التصور العقلي اجملرد وبُت ادلادة احلسية للجمال.

فاجلمال يف الفن يعود إىل ارباد الفكرة دبظهرىا احلسي وتعرب الفكرة أو ادلضمون عن 
طبيعية إىل معٌت احلق بينما يكون ادلظهر احلسي معربًا عن اجلمال، أما الفن فَتتفع بالكائنات ال
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ادلستوى ادلثايل وينقل الواقع إىل ادلثالية ويصل هبا إىل درجة الروحانية ومن ىنا يؤكد ىيجل أن 
، ويفسر ىيجل ربقيق Idealالفكرة عندما تتشكل وفقًا لتصورىا العقلي فإهنا تصل إىل ادلثال 

ة تتولد أمناط الفن ادلثال األعلى بأنو عملية ربديد لعالقة الفكرة بتجسدىا وحبسب ىذه العالق
، والنمط الكالسيكي Symbolic Artادلختلفة واليت حددىا بثالثة أمناط وىي النمط الرمزي 

The Classical Art  والنمط الرومانتيكيThe Romantic Art ولذلك فقد صنف ،
 ىيجل التعبَت الفٍت إىل ثالثة أمناط رئيسية حبسب ترقي العمل يف وعيو بذاتو. وىذا ما نعرضو

 بشيء من التفصيل على النحو التايل:
 Symbolic type of Artأواًل: النمط الرمزي للفن 

ساد النمط الرمزي يف الفن لفًتة طويلة من تاريخ الفن منذ العصور البدائية واحلضارات 
الشرقية القددية يف مصر وبابل واذلند، وحبسب رؤية ىيجل يقصد بالرمز يف الفن أنو شيء 

وخياطب حدسنا بصورة مباشرة، وىذا الشيء ال يؤخذ كما ىو ماثل أمامنا فعلياً خارجي مباشر 
لذاتو وإمنا بشكل أعمق من ذلك، حبيث منيز ما بُت داللة الرمز وتعبَته فادلدلول ىو الشيء 

 .(23)ادللموس بتمثل موضوع ما أما اجلانب التعبَتي للرمز فهو يعرب عن وجود حس أو صورة ما
واعتربه ديثل بداية  Symbolيجل بتحديد دلعٌت مصطلح الرمزية وبشكل عام قام ى

 الفن من الناحية التارخيية ومن الناحية الفكرية كما ظهر واضحاً يف احلضارات الشرقية. 
وبالتايل فإن الرمز قد يستخدم كوسيلة للتعبَت عن شيء ما قد ال يكون ظاىرًا بشكل 

باشر بادلعٌت وادلقصود والتعبَت عنو دون اإلفصاح صراحًة مباشر أمامنا ولكن بطريقة اإلحياء غَت ادل
 عنو، كأن يرسم الفنان ضبامة بيضاء كرمز للسالم أو قبضة اليد للتعبَت والرمز عن القوة.

ومن ادلمكن رؤية الرمزية األكثر وضوحًا يف الفن ادلعماري لتلك الصروح الضخمة 
   ألىرامات وادلعابد وادلسالت، وأيضًا يف سبثالن القدامى مثل او والشاىقة اليت ابتدعها ادلصري

أبو اذلول الضخم الذي يعرب عن الرمزية على أكمل صورىا ذلذا الشكل األسطوري جلسم حيوان 
 .(24)برأس بشرية ما ديثل لغزاً يرمز إىل صبلة من ادلعتقدات وادلعاين
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دلا تعكسو من وقد جعل ىيجل من العمارة ادلصرية مثااًل ذلذا النمط الرمزي للفن 
إحياءات لؤللوىية وما زبفيو من أسرار عميقة وإن كانت ال تصل إىل ادلستوى ادلناسب يف إظهار 

 اجلانب الروحي وىذا يرجع ألن الشكل طغى على ادلضمون.
كما أشار إىل معابد اذلنود والبابليُت وكذلك إىل شعر اذلنود القدماء الذي يعتمد على 

روعة، ويؤكد ىيجل أن ادلعٌت الروحاين ال يتمثل بوضوح يف الشكل الرموز ويوحي باجلالل وال
 .(25)الرمزي

وبالتايل صلد أن الفن الرمزي غَت قادر على التعبَت عن األفكار الروحية وسبثيلها بشكل  
كامل وشامل، ولذلك يستخدم الرمز وسيلة للتعبَت وإيصال فكرة معينة ويظل دوره اإلحياء 

الرمزي ىو شيء مادي ملموس ويظهر أمامنا يقوم بدور التجسيد لشيء ما، فالعمل الفٍت 
 .(26)ادلادي يف حُت يكون لو مغزى آخر وىو ادلضمون أو الفكرة

ويقدم ىيجل تفسَت عن مدلول الرمز واستعماالتو ويشرح ذلك بأنو كمثل استخدام 
من  اللغة يف تسمية وربديد شيء معُت وىذا من خالل النطق بصوت معُت وحسب كل لغة

لغات العامل ادلختلفة، وىنا يظهر االختالف يف النربة والنطق لذات الشيء وغالبًا يكون اللفظ 
 ال يتطابق وشكل ىذا الشيء احملدد وذلذا فإن الرمز يظل ىو األقرب إىل التوصيف.

وبالتايل فإن لغة اإلحياء يف الفن عن األثر ومضمونو موجهو إىل كل فئات البشر وكافة 
دبختلف أجناسهم ولغاهتم ألن لغة الفن واحدة وليست مقتصرة على فئة بعينها،  اجملتمعات

وىذه الرمزية غالبًا ما تكون تعكس السمات وادلعتقدات السائدة ادلتعلقة باحلياة االجتماعية 
 وادلعتقدات الدينية واخلرافات واألساطَت.

 The Symbol and The Mythologyالعالقة ما بني الرمز واألسطورة 

لعل التساؤل ادلطروح يف ىذه العالقة ما بُت الرمز واألسطورة ىو كيف ديكن الوصول 
إىل تفسَت سليم ومنطقي دلغزى تلك الروايات واألشكال األسطورية اليت خلفتها اجملتمعات 
القددية، فهل نقبل الشكل أو اخلرافة األسطورية كما تبدو ماثلة على مرأى ومسمع منا مثل 
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واخلرافات والروايات البطولية اخلارقة، أم نلقي نظرة ثاقبة وهبا عمق للنفاذ إىل ادلعٌت القصص 
 اخلفي من وراء ىذا العمل الفٍت األسطوري.

لعل التساؤل ادلطروح قد جيد إجابات شافية فيما قدمو ىيجل لتفسَت تلك الظواىر 
ورة كما ىي وكما تظهر للعيان الفنية وما ترمز لو وطرح اذباىُت للبحث، األول أن نقبل األسط

دون البحث يف مدلوذلا، والنظر إىل األسطورة من وجهة النظر التارخيية اليت تعترب أن ادليثولوجيا 
 مكتفية بذاهتا وماثلة أمامنا دبدلوالهتا وال حاجة إىل البحث يف تفسَتىا... 

بل إىل ما ىو أعمق أما االذباه الثاين فإنو يذىب إىل عدم الركون إىل ادلظهر اخلارجي 
من ذلك للوصول إىل ادلغزى اخلفي من وراء األسطورة ادلتمثلة على ىيئة عمل فٍت، ولعلو من 

يف الكشف عن  Mythologyادلفيد مطالعة ما يراه الباحث ادلتخصص يف علم األساطَت 
ية نابعة من أسرارىا وخفاياىا وما تنطوي عليو من رموز ومعاين دفينة باعتبارىا إبداعات فنية رمز 

-F.Greuzer (1221الروح... ويف ىذا اجملال يشَت ىيجل إىل العامل "فريدريك كروز" 
( كونو متخصص يف ادليثولوجيا ولو دراسات عديدة يف ىذا اجملال ومن أمهها كتاب 1313

وبُت رؤيتو بأن األساطَت ما ىي إال نتاج  Issued of Symology"تأسيس علم الرموز" 
 .(27)الذي يتناول اآلذلة وما تتطلبو من وسائل للعبادة والتقربالفكر البشري 

وىنا يظهر العنصر الديٍت ىو الدافع واحملفز للعقل البشري كي يبدع األشكال الفنية 
األسطورية زلاواًل ذبليها أمامو كي يتضرع ذلا ويقبع أمامها ويقدم ذلا القرابُت طمعًا يف فضلها أو 

 أخطار الطبيعة وغضبها، شلا جعل من األسطورة وسيلة وأداة للدين.خوفاً منها أو حلمايتو من 
وسجل ىيجل اعًتاضو وعدم توافقو مع ما قدمو معاصره الفيلسوف فريدرش اشليجل 

F.V.Schlegel (1221-1314 بأن نبحث يف كل شكل فٍت عن طابعو الرمزي اجملازي )
ى تفسَت دلضمون ىذا حيث أن لكل عمل أو شكل أسطوري فكرة عامة، ولكي ضلصل عل

العمل يتوجب خلع الفكرة العمومية عن ىذه احلالة الفنية وىذا ما يعارضو ىيجل ويقول أننا 
بذلك سنقوم خبلع العمل الفٍت من قيمتو وطابعو اخلاص وينتج عنو الفصل بُت الصورة ومدلوذلا 

 .(28)العامةوىذا يؤدي إىل فقدان القيمة الفنية للعمل الفٍت يف سبيل إجياد الفكرة 
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فهل نستنتج من ذلك وفقًا لرؤية اشليجل أن كل األساطَت ينبغي أن تفهم فهمًا رمزياً 
ويقول  امن خالل البحث عن الرمز يف كل عمل فٍت، وىذا أيضًا ما ال يقبلو ىيجل رلددً 

بضرورة البحث إىل أي حد تصل درجة الرمزية يف الشكل الفٍت أو دبعٌت آخر مدى احتواء 
 فٍت على الرمزية ومدى عمقها.الشكل ال

ويدعي ىيجل أن الفن يف جانبو ادلوضوعي يتجو إىل اجلانب الديٍت وىذا يظهر من 
خالل األعمال الفنية القددية البدائية على ىيئة أشكال ميثولوجية فقد استخدم اإلنسان القدًن 

كانت خطوات نقلتو إىل اجملسمات والنقوش ألغراض تعبدية تفتقر إىل ادلهارة وغَت متقنة ولكنها  
مرحلة أكثر وعيًا وربررًا شلا حييط بو من مظاىر الطبيعة، بعد ما كان يعبد الشمس أو القمر أو 
النار أدرك ما ىو أبعد من ذلك وأصبح يبحث عن ادلطلق دبحاولتو السيطرة على الطبيعة 

 والوصول إىل اآلذلة بواسطة أشكال من صنعو يتقرب هبا ويتعبدىا.
 ينفصل اإلنسان عن عبوديتو للواقع ادلادي ادلباشر واالذباه إىل الرمزي والروحي، وبالتايل

ومن خالل األعمال الفنية الرمزية يصل إىل رمزية "اجلليل" وىي الرمزية الواعية وزلاولة إدراك 
الوحدة ما بُت الشكل وادلضمون وىذا ال يتأثر إال باضلسار الفن الرمزي وبروز الفن الكالسيكي 

 ىذا ما يدعونا إىل تناول ىذه ادلرحلة التارخيية لظهور ىذا الفن.و 

 The Classical Type of Artالنمط الكالسيكي يف الفن 

     دلرحلة الفن الرمزي حبسب  اوتطورً  ايعترب النمط الكالسيكي يف الفن امتدادً 
حيث ابتعدت األعمال الفنية عن األشكال الغريبة واجملسمات القبيحة والغامضة اليت  ؛ىيجل

ازبذىا من الطبيعة احمليطة بو واحليوانات والطيور ادلختلفة وانتقل إىل السمو واالذباه إىل األشكال 
اآلدمية، شلا يوحي بإدراك الروح لذاهتا وزلاولة ذبسيدىا، وىذا ما عرف بفن النحت 

Sculpture  وتشييد التماثيل كما ىو مالحظ يف فنون اليونان القدًن حيث استطاعوا التعبَت
برباعة عن الروح الكالسيكية اليت جعلت ىذا النمط الفٍت األجدر يف التعبَت عن ادلثل األعلى 

 للجمال الكالسيكي.
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والوعي اشتهر أىل اليونان القدًن بولعهم وتقديرىم للفن والفنانُت ولعل ىذا االىتمام 
انعكس على مظاىر احلياة دبختلف جوانبها احلضارية، واعتقدوا بوجود ربات الفنون حبيث 
يكون لكل نوع من الفنون ربة خاصة بو وىي اليت تلهم الفنان وسبنحو القدرة إلبداع الفن سواًء  
 كان شعرًا أو خطابة أو موسيقى وضلت... وما إىل ذلك كما أهنم يضعون الفنانُت يف مرتبة

 األنبياء ادللهمُت.
وذلذا ارتبط الفن الكالسيكي بصفة خاصة باليونان القدًن مثلما ارتبط الفن الرمزي 
بادلصريُت واذلنود القدامى، وإن كان ذلك ليس حكرًا على حضارة بعينها فال غرابًة من وجود 

كن مالحظة مظاىر للفن الرمزي والرومانتيكي يف تلك احلضارات ادلتباعدة وادلختلفة، ولكن دي
السمات ادلميزة لتلك احلضارات يف نوعية األعمال الفنية وربديد أمناطها وتبعيتها ألي من 
الفنون، وبالتايل فإن األعمال اليت يظهر فيها توافق ما بُت الشكل وادلضمون ديكن تصنيفها 

 .(29)ضمن ىذا النمط الكالسيكي يف الفن
ا يف الفن اإلغريقي من خالل النحت ىذا التطابق بُت الشكل وادلضمون يظهر جلي  

وادليثولوجيا جعل اليونان األكثر مسو ا وتعبَتًا عن ادلطلق وأصبحت الديانة اإلغريقية ىي ديانة 
 الفن أو الديانة اجلمالية.

قدم ىيجل سبيزاً ما بُت األعمال الفنية يف ادلرحلة الرمزية اليت تتسم بالضخامة والتصلب 
على ادلضمون يف زلاولة لتحقيق رمزية معينة، وتلك األعمال الفنية وطغيان الشكل ادلفرط 

للمرحلة الكالسيكية اليت غلب عليها الطابع اإلنساين متمثاًل يف فن النحت عند اليونانيُت 
القدامى الذي يتسم خبلق االتزان ما بُت ادلادة والروح واالىتمام بالشكل وادلضمون والوصول إىل 

زية والواقعية، وقد سبقهم إىل ذلك احلضارات الشرقية مثل الفرعونية التمازج ما بُت الرم
 واذلندوسية.

ولكن الروح ال تستكن والعقل ال يهدأ إذ ال حدود لطموحات اجلنس البشري ضلو 
اخللق واإلبداع والتطور فهذه طبيعتو وفطرتو دائم احلركة يسعى إىل النمو والتقدم باحث عن 

الكالسيكي ال يليب طموحو ويرضي غروره وال حيقق رغباتو ويطلب األفضل، وأصبح ىذا النمط 
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ما ىو أكثر من ذلك وىذا ما جعلو يتجو إىل البحث يف ادلطلق يف ما وراء الطبيعة من خالل 
األعمال الفنية يف زلاولة لبلوغ ادلثالية واآلفاق العليا، وىذا ما ظهر الحقًا يف مرحلة الفن 

 الرومانطيقي.

 :The Romantic Type of Artتيكي يف الفن النمط الرومان
لعل ىيجل وجد ضالتو يف ىذا النمط ادلتطور من الفن الذي يتجو إىل ادلضمون 

دلرحلة  االداخلي مستخدمًا الشكل اخلارجي وسيلة لو وأداة ربقق أغراضو وىذا يعطي انعكاسً 
ح تظهر يف ذاهتا مستقلة متقدمة من الفن ذبسد رؤية جديدة وشكاًل فنيًا متطورًا جعل من الرو 

عن ذبسدىا ادلادي، ومن خالل ىذا النمط يصل اجلمال ادلثايل إىل أقصى مداه وغايتو القصوى 
فهو صبال روحي خالص يتسامى عن ذبسده ادلادي للتعبَت عن الروح ادلطلق يف أصبل وأكمل 

 صورة.
لواقع ضلو وحبسب رؤية ىيجل فإنو يف ىذه ادلرحلة يتحقق للفن التحرر من قيود ا

الوجود احلقيقي ادلثال، وىذا يأيت بتحمل األمل وتقدًن التضحية النابعة من اإلديان بالدين والتوجو 
إىل البحث عن اإللو الواحد، فهذا النمط الرومانتيكي يصل بنا إىل مفهوم وحدة الوجود وتكون 

بع الفردي ادلستقل مهمة الفن استخدام احلس اخلارجي للتعبَت عن الروح الداخلي وظهور الطا
 .(30)يف التعبَت عن الذات وصواًل إىل وجود اإللو فيما وراء الطبيعة

ولكي يصل إىل مستوى األلوىية يتوجب التخلص من اجلانب الفيزيقي ادلادي من 
خالل السمو والبحث عن اخللود والسعادة األبدية وإدراك أن ادلوت ما ىو إال هناية اجلانب 

  الروحي األزيل.ادلادي وبدايًة للعامل
وىذا على غرار رؤية أفالطون للوجود ادلادي بأنو ظالل للعامل ادلثايل "األنطولوجي" 

Ontology  الذي تنشده الروح البشرية عندما ديوت اجلسد وتتحرر وتتخلص من أسرىا
 باجلسد وتلتحق بعادلها احلقيقي األصل، ولكنها رباول التطلع إىل عادلها من خالل ما تراه من

اجلمال األرضي، حيث ينتاهبا ذلك الشعور اجلمايل الذي يذكرىا دبوطنها احلقيقي يف عامل 
 .(31)ادلثل
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ىذا التطور للروح الذي يصل إىل السمو على ذاتو ىو ادلبدأ الذي يقوم عليو الفن 
الرومانتيكي حيث تدرك الروح حقيقيتها وال تقوم فيما ىو متجسد مادي، ولكن تدرك ذاهتا 
وحقيقتها باالنسحاب من اخلارج من أجل الدخول يف باطن نفسها والزىد يف العامل اخلارجي 
غَت ادلالئم لوجودىا، وىكذا يتحول اجلمال من صبال حسي إىل صبال روحي خالص، إنو صبال 

 الذاتية الالمتناىية والروحية يف ذاهتا.
خالل ادلظاىر ادلاثلة قدم ىيجل تفسَته يف ربليل وتوصيف الفن الرومانتيكي من 

لؤلعمال الفنية عن تلك ادلرحلة وذبلت بشكل أكثر وضوحًا وتعبَتًا من خالل فنون التصوير 
 وادلوسيقى والشعر.

يأيت ذلك من خالل التجريد وادلثالية والتعبَت عن الذاتية، ولكن تظل حاسة السمع 
نون البصرية... فالصوت عندما يعاجل للخيال شلا ىو متاح يف الف ااألكثر تأثَتًا وذبريدًا وإطالقً 

فنيًا فإنو يعرب عن احلياة الداخلية للذات وعن مكنون اإلنسان وأحاسيسو ولكن تبقى األصوات 
 اليت ال سبر بتلك احلالة الفنية رلرد أصوات خالية وال تؤلف عمالً فنياً.

ن خاللو ويرى ىيجل أن فن الشعر ىو األعلى واألمسى يف التعبَت عن الروحانية وم
يتحول الصوت إىل كلمة ورموز دلعٌت ما ويعترب أن مادة الشعر ىي اخليال والفكر، وحىت يذىب 
إىل ما ىو أبعد وأعمق من ذلك يف مرحلة متقدمة وديكنو االستغناء عن ادلادة احلسية ويصل إىل 

 .(32)فن النثر ادلعرب عن األفكار زلل الشعر اخليايل
اطًا باجملال الديٍت واألكثر إحياًء، وإلنتاج وخلق ويظل فن التصوير األكثر ارتب

ادلوضوعات ذلذا الفن ألنو يتفق مع صورة الفن الرومانتيكي بشكل عام وألنو يقدم ادلضمون 
ادلثايل الذي يظهر يف تصاحل النفس الذاتية مع هللا وتلك ادلوضوعات الدينية تتمثل يف قصة 

 ب اإلذلي.الفداء والتضحية وصور احلب ادلختلفة واحل
ديثل الدين مكانًة وسط ما بُت الفن والفلسفة، فلم تعد الفكرة ادلطلقة متجلية يف 
صورة موضوع من موضوعات احلس، وإن كانت ال تزال ال تفهم من ذلك يف صورة عقلية 
خالصة؛ ألن مضمون الدين ىو التمثل الذي يكتسي يف الفكر اخلالص بتصوير من نوع ما، ومل 
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ين من حيث إنو رلرد أوىام شعبية فهو يرى فيو ذبليات فعلية للمطلق الذي يرفض ىيجل الد
 يعرب عن احلقيقة بصورة كافية مثلما يستطيع العقل العادي أن يفهمها.

وجيد يف الديانة ادلسيحية اليت يصفها بالديانة ادلطلقة التمثل األكثر كفاية للحقيقة 
دلسيح ىو عامل الطبيعة وتكون روح القدس متجسداً ادلمكنة للدين، حيث يعترب هللا ىو ادلنطق وا

 .(33)يف الكنسية
عبارة عن نطاق يلم اجلماعة ادلسيحية اليت تنطوي  Gothicوصلد الكنيسة القوطية 

على نفسها وزبلو إىل ذاهتا وتستغرق يف التأمل والتسامي وصواًل إىل العبادة اخلالصة واالنعزال 
 العمارة القوطية تعرب عن االختالء بالنفس.عن العامل اخلارجي وبالتايل فإن 

وقد أشار ىيجل إىل العالقة الظاىرة بُت العمارة اإلسالمية والعمارة القوطية ويرى 
وجود فروق جوىرية تفصل بينهما، وتصميم ادلباين وفقًا لطريقة العبادة ادلتبعة حيث أن وضعية 

 ية.العبادة وطقوسها يف اإلسالم زبتلف عن العبادة ادلسيح
وتتميز العمارة اإلسالمية بالنقوش والزخارف ادلقتبسة عن النباتات واألشكال اذلندسية 
واألقواس واخلط العريب وأيضًا ما اقتبسوه من فن العمارة الرومانية مع استبعاد لؤلشكال 
واجملسمات للكائنات احلية، حيث ىناك رأى لدى أغلب ادلذاىب اإلسالمية ال جييزون تصوير 

 ن أو أي كائن حي آخر.اإلنسا
وىذا التشدد يف مواجهة األعمال الفنية قد ال يدعو إىل الدىشة خاصًة يف فنون 
التصوير وأعمال النحت والتماثيل، فقد الزم ذلك جّل األديان وواجو الرفض والكراىية والتحرًن 

ر الزمن تطور مثل ما حدث مع الديانة اليهودية من قبل والديانة ادلسيحية فيما بعد ولكن دبرو 
الفكر وتغَتت ادلفاىيم وبازدياد الوعي وتدرجييًا تراجعت الكنيسة وزبلت عن تزّمتها ومسحت 
برسم األشخاص وضلت التماثيل بل تعدت ذلك حيث مسحت برسم ادلسيح والرسل وادلالئكة 

 ، فكانت جدران الكنيسة مسرحًا لرسومهم ادلعربة عن الدين(34)منذ القرن اخلامس ادليالدي
ورسوم سبجيد ادلسيح ولوحات رائعة خّلدىا التاريخ مثل صورة صلب ادلسيح والعشاء األخَت 

 واخلطيئة، ولكنها مل تصل بعد إىل ادلثل األعلى وادلطلق.
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ىذا العجز عن تصوير ادلثل األعلى يف ادلادة ىو أصل الدين وموضوع الدين ادلثل 
الفن التعبَت عنو يف الظاىر، فالدين دبا ىو   األعلى أو الالمتناىي مدركًا يف الباطن، وموضوع

كذلك منحدر عن الفن، وأن يكون الفن زلاولة دينية أوىل والوثنية أداة الوصل بُت الفن 
، فهو يرى يف الدين ذبليات فعلية للمطلق، الذي يعرب عن احلقيقة بصورة كافية مثلما (35)والدين

 يستطيع العقل العادي أن يفهمها.
ب فإن رؤية ىيجل القت نقدًا ومعارضة شديدة من أشهر أتباعو ويف ىذا اجلان

-Benedetto Croce (1311بادلدرسة اذليجلية وىو الفيلسوف اإليطايل بنديتوكروتشو 
وجود أية عالقة تربط الدين بالفن ويرفض بادلطلق مزاعم أصحاب ىذه النزعة  م( بعد1411

 .(36)أمثال شلنج وبرجسون وآخروناليت أقطاهبا من أعظم فالسفة القرن التاسع عشر 
كما أظهر كروتشو عيبًا كبَتًا يف ادلذىب اذليجلي وىو عجز ىيجل نفسو عن فهم 

 .(37)فلسفة الروح على حقيقتها كما أنو مل يتمكن من ربسُت استخدام منهجو اجلديل
فالفن عند ىيجل نتاج الفكر كما ىو احلال يف ادلنطق وفلسفة الروح، فال توجد معرفة 
بدون وجود فكرة وعقل، وأيضًا ال يوجد إبداع فٍت بدون فكر فالفن ىو الروح اليت تتأمل ذاهتا 
يف خشوع أما الروح اليت تفكر يف ماىيتها يف مفاىيم وتدركها فهي الفلسفة، ذلك أن الفن 

 .(38)والدين والفلسفة هتدف يف هناية ادلطاف إىل مضمون واحد
ة للعقل، لكنو ليس شغلو النهائي، فالفلسفة يف والفن عنده ىو أحد األشكال الكلي

رأيو ىي الشكل النهائي للعقل، وغايتو القصوى، وما الفن سوى خطوة سابقة يف طريق العقل 
 .(39)ضلو احلقيقة

وخيتم ىيجل احلركة الرومانتيكية يف جانبها الفلسفي، وعلمنا بطريقة أكثر عقالنية أن  
الذي يفكر  Absolute Mindر الروح ادلطلق كل عمليات الطبيعة ىي حلظات يف تطوي

بعملية منطقية فالبد من تفسَت التاريخ البشري والفن والعلم والدين وفقًا دلبادئ روحية 
 وموضوعية وعقلية.

 اخلامتة:
اجلمال الفٍت ىو وحده الذي يكفل التوحد بُت الفكرة والشكل ألنو ينبع من الروح 
اإلنسانية وليست الرغبة ىي ما يربط الفرد بالعمل الفٍت؛ ألن احلكم اجلمايل موضوع للعقل 
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والتأمل غَت أن التأمل اجلمايل خيتلف عن التأمل يف العامل ألن التأمل الفٍت حّسي والتأمل يف 
 ىري.العلم جو 

ويرجع تقسيم الفن عرب مراحل إىل اعتبار العمل الفٍت ذبسيدًا الرباد الفكرة دبظهرىا 
 احلسي فكلما تشكلت الفكرة بطريقة جيدة حسي ا ارتفعت إىل مستوى ادلثال.

لذلك اعترب النمط الرمزي حبثًا عن ادلثال وعن ارباد الفكرة بالشكل، بينما النمط 
ثال واربدت الفكرة بالشكل يف حُت أن النمط الرومانسي زبلصت الكالسيكي مت فيو بلوغ ادل

فيو الفكرة من الشكل احملدود وأدركت نفسها روحًا متعالية ويتميز كل منط خبصائصو ادلستمدة 
 من ميتافيزيقا ىيجل يف عالقة الفكرة بتجسدىا اخلارجي.

 أهم النتائج:
 يف فلسفة ىيجل اجلمالية. عرض رؤية جديدة ومغايرة دلا سبق طرحو ألىم احملاور -

تقدًن ىذه اللمحة عن دراسات ىيجل يف الفن دبثابة موجز دلعرفة تاريخ الفنون  -
 األوروبية.

 التعرف على العالقة اجلدلية ما بُت الفن والدين والفلسفة وفقاً لرؤية ىيجل. -

يف  رغم الدور الفعال الذي يقدمو الفن للدين يف خدمة األغراض الدينية ودعم العقائد -
جل اجملتمعات فإن جل األديان ازبذت موقفًا سلبيًا ومعارضًا للفن يف قليل أو كثَت 

 وصلت إىل حد التحرًن القطعي.

عرض رؤية ىيجل ادلثالية يف إشكالية الشكل وادلضمون يف الفن من األمهية دبكان  -
 وسط اجلدل واالختالف القائم فيما بُت الفالسفة على مّر التاريخ.

قة ادلتميزة ما بُت الفن واألسطورة ودور كل منهما يف خدمة األغراض توضيح العال -
 الدينية.
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